
بدن شما – مردان

مثانه
پیش از اینکه ادرار از کلیه ها بوسیله ادرار 

کردن دفع شود، در مثانه جمع میشود. 

کیسه منی
یک جفت غده توبوالر کوچک که مایعی را 

تولید میکند که جزئی از منی را تشکیل میدهد.

کیسۀ بیضه / بیضه ها 
شما دو بیضه دارید )که داخل کیسۀ پوستی 

به نام اسکروتوم( قرار دارد.  بیضه ها 
اسپرم و هورمون تولید میکنند.

میزراه یا اورترا

آلت تناسلی مرد
برای دفع ادرار و آمیزش جنسی بکار 

میرود.  طول آلت تناسلی در مردان 
متفاوت است و طول آلت تناسلی مرد 
در حالت غیر نعوظ کوتاهتر از حالت 

نعوظ است.

حشفه یا سر نره
ساختار حساسی که سِر آلت تناسلی 

مرد قرار دارد.

Farsi Language Version



پیش پوست یا غلفه
پوستی است که سر آلت مردی تان 

را میپوشاند.   پیش پوست اندازه های 
مختلف دارد.  برخی را میتوان از سر 
آلت تناسلی کامأل پایین کشید و برخی 
دیگر به مقدار کمتر.  در بعضی از 

مردان پیش پوست را به دالئل مذهبی 
و یا پزشکی میُبرند. 
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 بیضه ها 
شما دو بیضه دارید )که داخل کیسۀ پوستی 

به نام اسکروتوم( قرار دارد.  بیضه ها 
اسپرم و هورمون تولید میکنند.

غده پروستات
مایع غلیظ و سفید رنگ به نام منی را تولید 

میکند.  این مایع با اسپرم که توسط بیضه ها 
تولید میشود، مخلوط میگردد.

مثانه
پیش از اینکه ادرار از کلیه ها بوسیله ادرار 

کردن دفع شود، در مثانه جمع میشود.

مجرای اسپرم و غدد
مجرای اسپرم دقیقأ زیر مثانه شما قرار دارد و اسپرم را از بیضه ها به 

میزراه منتقل میکند.  وقتی اسپرم از مجرای اسپرم میگذرد با مایعاتی که 
توسط غدد تولید میگردد مخلوط میشود.  این مخلوط را منی مینامند.

میزراه یا اورترا
لوله داخل آلت تناسلی مردانه شما حامل ادرار 

از مثانه به خارج بدنتان است و هنگامیکه انزال 
صورت میگیرد، منی را حمل میکند.


